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Tdap টিকা
আপনার যা জানা আবশ্যক

1 ককন টিকা কনববন?
টিবেনাস, ডিপবেডরযা এবং ঘংুড়ি কাডশ (পােুটু ডসস) খুবই জটিল 
র�োগ। Tdap টিকো আমোদে� এই র�োগগুলল� রেদক সু�লষিত ক�দত 
পোদ�। আ� Tdap টিকো গর্ভ বতী মলিলোদে� লেদল তো সে্যজোত লিশুদে� 
ঘুংল়ি কোলি� রেদক সু�লষিত ক�দত পোদ�।

টিবেনাস (ধনষু্ংকো�) র�োগটি মোলক্ভ ন যুক্ত�োদ্রে আজ লব�ল। এই 
র�োদগ� কো�দে সোধো�েত সো�ো ি�ীদ�, যন্ত্রনোেোয়করোদব রপিীগুলল িক্ত 
এবং অনমনীয় িদয় যোয়।
• এটি� কো�দে মোেো� এবং ঘোদ়ি� রপিীগুলল িক্ত িদয় রযদত পোদ� ফদল
আপলন মখু খুলদত, লকছু লগলদত বো কখনও কখনও শ্োস লনদত পো�দবন
নো। রস�ো লিলকৎসো পল�িয্ভো পোওয়ো সদ্বেও টিদেনোদস� ফদল প্োয়
10 জন সংক্োলমত রলোদক� মদধ্য 1 জদন� মতুৃ্য িয়।

ডিপবেডরযা র�োগটিও মোলক্ভ ন যুক্ত�োদ্রে আজ লব�ল। এই র�োদগ�
কো�দে গলো� লরত�লেদক একটি রমোেো আস্ত�ে ততল� িদত পোদ�।
• পল�েলতদত শ্োসকষ্, পঙ্তু্ব, হৃেযন্ত্র লবকল এবং মতুৃ্য িদত পোদ�।

ঘংুড়ি কাডশ (পােুটু ডসস) (হুলপং কোলি) র�োদগ� কো�দে প্িণ্ড কোলি িয়, 
যো� ফদল শ্োস লনদত কষ্ িয়, বলম িয় এবং ঘুদম� সমস্যো রেখো রেয়।
• এছো়িোও এটি� ফদল ওজন কদম রযদত পোদ�, মল মতূ্র ত্যোদগ� উপ�
লনয়ন্ত্রদে� অরোব রেখো লেদত পোদ� এবং পোঁজদ� লি়ি ধ�দত পোদ�।
ঘুংল়ি কোলি েোকো 100 জদন� মদধ্য 2 জন লকদিো� এবং 100 জদন�
মদধ্য 5 জন পয্ভন্ত প্োপ্তবয়স্কদক িোসপোতোদল রলত্ভ  ক�দত িদয়দছ অেবো
জটিলতো রেখো লেদয়দছ, যো� মদধ্য লনউদমোলনয়ো অেবো মতুৃ্যও �দয়দছ।

এগুলল জীবোেঘুটিত র�োগ। লিপদেল�য়ো এবং ঘুংল়ি কোলি (পোেু্ভ লসস) 
কোলি বো িোঁলি� মোধ্যদম একজদন� রেদক অন্য জদন� ি�ীদ� ছল়িদয় 
পদ়ি। রকদে যোওয়ো, আঁি়ি বো আঘোদত� মোধ্যদম টিদেনোদস� জীবোেু
ি�ীদ� প্দবি কদ�।

টিকো� পূদব্ভ, মোলক্ভ ন যুক্ত�োদ্রে প্লত বছ� লিসোদব 200,000 লিপদেল�য়ো�
রকস, 200,000 ঘুংল়ি কোলি� রকস এবং িোজো� িোজো� টিদেনোদস� 
রকদস� ল�দপোে্ভ  পোওয়ো রযত। টিকোক�ে শুরু িওয়ো� সময় রেদক, 
টিদেনোস এবং লিপদেল�য়ো র�োদগ� রকদস� ল�দপোে্ভ  প্োয় 99% কদমদছ 
এবং ঘুংল়ি কোলি কদমদছ প্োয় 80%। 

2 Tdap টিকা
Tdap টিকো লকদিো� এবং প্োপ্তবয়স্ক উরয়দকই টিদেনোস, লিপদেল�য়ো 
এবং ঘুংল়ি কোলি� রেদক সু�লষিত ক�দত পোদ�। 11 বো 12 বছ� বয়দস 
Tdap-এ� একটি রিোজ/মোত্রো লনয়লমতরোদব রেওয়ো িয়। রয ব্যলক্ত�ো রসই 
বয়দস Tdap রনয় লন তোদে� যত তো়িোতোল়ি সম্ভব এটি রনওয়ো উলিত।

Tdap স্োস্্যদসবো� রপিোেো�ী ব্যলক্ত এবং 12 বছদ�� কমবয়সী লিশুদে� 
কোছোকোলছ রযদকোদনো ব্যলক্ত� জন্য লবদিষরোদব গুরুত্বপূে্ভ।

গর্ভ বতী মলিলোদে� ঘুংল়ি কোলি� রেদক সে্যজোত লিশুদক সু�লষিত ক�ো�
জন্য প্রডিবার গরটু াবস্ায, Tdap-এ� একটি রিোজ/মোত্রো রনওয়ো 
উলিত। ঘুংল়ি কোলি রেদক গুরুত�, প্োেঘোতী জটিলতো� িওয়ো� ঝঁুলক 
রছোে লিশুদে� সবদেদক রবলি েোদক।

Td নোমক আদ�কটি টিকো টিদেনোস এবং লিপদেল�য়ো র�োদগ� লবরুদধে 
সু�লষিত কদ�, তদব ঘুংল়ি কোলি� রেদক নয়। প্লত 10 বছ� অন্তত একটি 
Td বসু্ো� রেওয়ো উলিত। যলে আপলন আদগ কখন Tdap নো লনদয় 
েোদকন রসদষিদত্র এই বসু্ো�গুলল� মদধ্য একটি লিসোদব Tdap রেওয়ো রযদত 
পোদ�। গুরুত�রোদব রকদে যোওয়ো বো পুদ়ি যোওয়ো� পদ� টিদেনোদস� 
সংক্মে প্লতদ�োদধ� জন্যও Tdap রেওয়ো িদত পোদ�।

আপনো� লিলকৎসক বো রয ব্যলক্ত আপনোদক টিকো লেদছেন লতলন আপনোদক
আ�ও রবলি তে্য লেদত পো�দবন।

অন্যোন্য টিকো� সদঙ্ Tdap লন�োপে রোদব রেওয়ো রযদত পোদ�।

3  ডকছু ক�াবকর এই টিকা কনওযা 
উডিি নয

• টিদেনোস অেবো লিপদেল�য়ো বো ঘুংল়ি কোলি ধো�েকো�ী টিকো�
পূব্ভবততী রিোদজ� পদ� রকোদনো ব্যলক্ত� প্োেঘোতী অ্যোলোলজ্ভ  জলনত 
প্লতলক্য়ো রেখো লেদয় েোকদল বো এই টিকো� আংলিক প্দয়োদগ� ফদল 
গুরুত� অ্যোলোলজ্ভ  রেখো লেদল, Tdap টিকো রনওয়ো উলিত নয়। রকোদনো 
গুরুত� অ্যোলোলজ্ভ  েোকদল রয ব্যলক্ত টিকো লেদছেন তোদক বলনু।

• DTP বো DTaP-এ� রছোদেোদবলো� রিোজ/মোত্রো রনওয়ো� 7 লেদন�
মদধ্য, অেবো Tdap-এ� আদগ� রিোজ/মোত্রো রনওয়ো� পদ� কোদ�ো�
রকোমো বো েীঘ্ভষিে ধদ� বো�বো� লখিুঁলন িদয় েোকদল, তো� আ� Tdap
রনওয়ো উলিত নয়, যলে নো টিকো ছো়িো অন্য রকোদনো কো�ে খুদঁজ
পোওয়ো যোয়। তো�ো তবওু Td লনদত পো�দবন।

• আপনো� লিলকৎসদক� সদঙ্ কেো বলনু, যলে আপনো�:
-  লখিুঁলন বো অন্য রকোদনো স্োয়লবক সমস্যো েোদক,
-  লিপদেল�য়ো, টিদেনোস বো ঘুংল়ি কোলি ধো�েকো�ী রকোদনো টিকো� পদ�
গুরুত� ব্যেো িয় বো ফুদল যোয়,

-  গুইদলন বোদ� লসদড্োম (Guillain-Barré Syndrome, GBS) নোমক
রকোদনো পল�লস্লত েোদক,

- িে রেওয়ো� সূলিত তোল�দখ সুস্ রবোধ নো কদ�ন।

4 ঝঁুডক
টিকো সি রয রকোদনো ওষুদধ� রষিদত্র পোশ্্ভ প্লতলক্য়ো� সম্ভোবনো েোদক। 
সোধো�েত এগুলল িোলকোরোদব রেখো রেয় এবং লনদজ রেদকই কদম যোয়। 
মো�োত্মক প্লতলক্য়ো িওয়ো�ও সম্ভোবনো েোদক, তদব তো লব�ল।

Tdap টিকো রনওয়ো রবলি�রোগ রলোদকদে� রকোদনো সমস্যো িয়লন।

Tdap টিকা কনওযার পবর হওযা সোমোন্য সমস্যো� মদধ্য অন্তরু্ভ ক্ত:
(লক্য়োকলোদপ� রষিদত্র িস্তদষিপ কদ�লন)

• িে রেওয়ো জোয়গোটিদত ব্যেো (প্োয় 4 জদন� মদধ্য 3 জন লকদিো� বো
3 জদন� মদধ্য 2 জন প্োপ্তবয়স্ক)

• িে রেওয়ো জোয়গোটিদত লোলদি রোব বো ফুদল যোওয়ো (প্োয় 5 জদন�
মদধ্য 1 জন ব্যলক্ত�)

(টিদেনোস, লিপদেল�য়ো
এবং পোেু্ভ লসস) 
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• অন্তত 100.4°F -এ� মত িোলকো জ্ব� (প্োয় 25 জদন� মদধ্য 1 জন
লকদিো� বো 100 জদন� মদধ্য 1 জন প্োপ্তবয়স্ক পয্ভন্ত)

• মোেো ব্যেো (প্োয় 10 জদন� মদধ্য 3 বো 4 জন ব্যলক্ত)
• ক্োলন্তরোব (প্োয় 3 বো 4 জদন� মদধ্য 1 জন ব্যলক্ত�)
• বলম রোব, বলম ক�ো, িোয়ল�য়ো, রপদে ব্যেো (4 জদন� মদধ্য 1 জন
লকদিো� বো 10 জদন� মদধ্য 1 জন প্োপ্তবয়স্ক পয্ভন্ত)

• ঠোন্ো লোগো, জদয়দটে ব্যেো (প্োয় 10 জদন� মদধ্য 1 জন ব্যলক্ত�)
• ি�ীদ� ব্যেো (প্োয় 3 বো 4 জদন� মদধ্য 1 জন ব্যলক্ত�)
• ফুসকুল়ি, গ্্যোন্ ফুদল যোওয়ো (অপ্িললত)

Tdap টিকা কনওযার পবর হওযা মোঝোল� সমস্যো� মদধ্য অন্তরু্ভ ক্ত:
(লক্য়োকলোদপ িস্তদষিপ কদ�, তদব লিলকৎসো ক�ো� প্দয়োজন িয় নো)

• িে রেওয়ো জোয়গোটিদত ব্যেো (প্োয় 5 বো 6 জদন� মদধ্য 1 জন পয্ভন্ত)
• িে রেওয়ো জোয়গোটিদত লোলদি রোব বো ফুদল যোওয়ো (প্োয় 16 জদন�
মদধ্য 1 জন লকদিো� বো 12 জদন� মদধ্য 1 জন প্োপ্তবয়স্ক পয্ভন্ত)

• 102°F -এ� রবলি জ্ব� (প্োয় 100 জদন� মদধ্য 1 জন লকদিো� বো
250 জদন� মদধ্য 1 প্োপ্তবয়স্ক)

• মোেো ব্যেো (প্োয় 7 জদন� মদধ্য 1 জন লকদিো� বো 10 জদন� মদধ্য 
1 জন প্োপ্তবয়স্ক)

• বলম রোব, বলম ক�ো, িোয়ল�য়ো, রপদে ব্যেো (100 জদন� মদধ্য 1 বো 3
জন ব্যলক্ত পয্ভন্ত)

• িে রেওয়ো জোয়গোটিদত ফুদল যোওয়ো (500 জদন� মদধ্য 1 জন পয্ভন্ত)

Tdap টিকা কনওযার পবর হওযা গুরুত� সমস্যো� মদধ্য অন্তরু্ভ ক্ত:
(স্োরোলবক লক্য়োকলোপ ক�দত পোদ� নো; লিলকৎসো� প্দয়োজন িয়)

• রযখোদন িে রেওয়ো িদয়দছ রসই িোদত রফোলো, তীব্র ব্যেো, �ক্তষি�ে
এবং লোলদি রোব (কেোলিৎ)।

ককাবনা টিকা কনওযার পবর কযসব সমস্যা কেখা ডেবি পাবর:
• টিকো সি লিলকৎসো সংক্োন্ত পধেলত� প� মোনষু অদনক সময় অজ্োন
িদয় যোয়। প্োয় 15 লমলনে ধদ� বদস বো শুদয় েোকদল অজ্োন িওয়ো
এবং পদ়ি যোওয়ো� ফদল িওয়ো আঘোত প্লতদ�োধ ক�ো রযদত পোদ�।
আপনো� মোেো ঘু�দল অেবো রিোদখ অন্ধকো� রেখদল বো কোন বোজদল
লিলকৎসকদক বলনু।

• লকছু ব্যলক্ত� কোঁদধ প্িন্ ব্যোেো িয় এবং টিকো রেওয়ো জোয়গোটি�
কোদছ িোত নো়িোদনো কষ্ক� িয়। এই�কম খুবই কম িয়।

• রয রকোদনো ওষুধ রেদক তীব্র অ্যোলোলজ্ভ  জলনত প্লতলক্য়ো রেখো লেদত
পোদ�। টিকো রেদক এই ধ�দন� প্লতলক্য়ো খুব লব�ল ঘেনো, প্োয় এক
লমললয়ন রিোদজ� মদধ্য 1 জদন� এবং রসটিও টিকো রেওয়ো� কদয়ক
লমলনে রেদক কদয়ক ঘটেো� মদধ্য িদব।

রযদকোদনো ওষুদধ� মদতো, টিকো রনওয়ো� ফদল গুরুত� আিত িওয়ো বো 
মতুৃ্য িওয়ো� লব�ল সম্ভোবনো রেদক।

টিকো� লন�োপত্ো� প্লত সবসময় নজ� রেওয়ো িদছে। আ�ও তদে্য�
জন্য, রেখুন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

5  গুরুির সমস্যা কেখা ডেব� কী হবব?

আমার কী কখযা� রাখা উডিি?
• আপনো� উদবেদগ� কো�ে িদত পোদ� এমন সবলকছু� লেদক রখয়োল
�োখুন, রযমন তীব্র অ্যোলোলজ্ভ  জলনত প্লতলক্য়ো� লষিে, খুব রবলি জ্ব�,
বো অস্োরোলবক আি�ে।

• তীব্র অ্যোলোলজ্ভ  জলনত প্লতলক্য়ো� লষিেগুলল� মদধ্য �দয়দছ আমবোত,
মখু এবং গলো ফুদল যোওয়ো, শ্োসকষ্, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, মোেো রঘো�ো,
এবং েবু্ভলতো। সোধো�েত টিকোক�দে� পদ�� কদয়ক লমলনে রেদক
কদয়ক ঘণ্ো� মদধ্য এগুলল শুরু িদব।

আমার কী করা উডিি?
• আপনো� যলে মদন িয় এটি গুরুত� অ্যোলোলজ্ভ  জলনত প্লতলক্য়ো বো
অন্য রকোন আপৎকোলীন অবস্ো যো� জন্য অদপষিো ক�ো যোদব নো,
তোিদল 9-1-1 নম্বদ� রফোন করুন এবং ঐ ব্যলক্তদক লনকেস্
িোসপোতোদল লনদয় যোন। অন্যেো, আপনো� লিলকৎসকদক রফোন করুন।

• এ�প�, প্লতলক্য়ো সম্পদক্ভ  Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS) (র্যোলসিন এিরোস্ভ ইদরটে ল�দপোে্ভ ং লসদস্ম)এ
ল�দপোে্ভ  জোনোদত িদব। VAERS ওদয়বসোইে www.vaers.hhs.gov-রত
লগদয় অেবো 1-800-822-7967 নম্বদ� রফোন কদ� আপনো� লিলকৎসক
এই ল�দপোে্ভ টি ফোইল ক�দত পোদ�ন অেবো আপলন লনদজই তো ক�দত
পোদ�ন।

VAERS লিলকৎসো� প�োমি্ভ প্েোন কদ� নো।

 6  ন্যাশানা� র্যাকডসন ইনজডুর
কমবপনবসশন কপ্রাগ্াম

The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(ন্যোিনোল র্যোলসিন ইনজলু� কদম্পনদিসন রপ্োগ্োম) িল একটি রফিোদ�ল 
কম্ভসূলি রযটি লনলে্ভষ্ লকছু টিকো� বেো�ো আিত িওয়ো ব্যলক্তদে� ষিলতপূ�ে
প্েোদন� জন্য তত�ী ক�ো িদয়দছ।

রয ব্যলক্ত�ো মদন কদ�ন তো�ো িয়দতো টিকো� কো�দে আিত িদয়দছন 
তো�ো এই কম্ভসূলি এবং অলরদযোগ েোলখল ক�ো� পধেলত সম্বদন্ধ তে্য  
1-800-338-2382 নম্বদ� রফোন কদ� বো VICP ওদয়বসোইে
www.hrsa.gov/vaccinecompensation রেদখ জোনদত পোদ�ন।
ষিলতপূ�দে� েোলব েোলখল ক�ো� জন্য সময়সীমো �দয়দছ।

7 আডম ডকরাবব আরও কবশী জানব?
• আপনো� লিলকৎসকদক লজজ্োসো করুন। লতলন আপনোদক টিকো�
প্যোদকদজ� মদধ্য েোকো কোগজটি লেদত পোদ�ন বো তদে্য� অন্য উৎস
সম্পদক্ভ  প�োমি্ভ লেদত পোদ�ন।

• আপনো� স্োনীয় বো রস্ে স্োস্্য লবরোদগ রফোন করুন।

• Centers for Disease Control and Prevention (র�োগ লনয়ন্ত্রে ও
প্লতদ�োধ রকন্দ্র, CDC) এ�
-  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্বদ� রফোন করুন
অেবো

- CDC-� ওদয়বসোইে www.cdc.gov/vaccines রেখুন
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